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Dolłodzenia PańśtwolJego Ratownicbra Medycarcgo

Zgodnie z ań, 13 Rozporządzęnia Pa amęntrr Europei§kiego i Rad,v (UE) 20161679 z dnia 21

kivietnia 2016 r. w sprarł,ie oclrrony osób irz,vcznych w związku z przetwarzaniem danych

osoborłych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyrły
95/,ł6lWE z dnia 27 krvietnia 2016 r. (dalej RODO) infomuję, iż:

l) Administratorem Pństua danycl] osobowych przęt\ł,arzanych \ł Systemie Wspomagania

Dolł,odzenia PŃstwo\ł,ego Rato$ł]ictwa Medycznego (SWD PRM) jest SP ZoZ WSPR
W Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-87,1 Białystok; email: sekretadat[rwsDr,bialystok,p1,
tel.85 663 73 01;

2) Współadministratorami Państwa danych osobo{Tch pżet$,arzanych w SWD PRM są:

a) Minister Zdrowia,
b) dysponent lotniczych Zespołów ratownictwa med,vcznego,

c) Wojewoda Podlaski;

3) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mall- 1od@\ł,splbiąb§lqk pl;

:1) Państrva danę osobowe plzęt\\,arzane rł SWD PRM są udostępniane wyspecjalizorvanym
podniotom otlpowiedzialnym za obsługę techniczną systen,]ów |eleinformatyczl,iych,

ttórym porvierzono przetwalzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie

nogą porvierzać przet\łarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym

podmioton niż 1Ęo\łażlionyn] na podstawie przepisórv prarł,a;

5) PŃstu€ dane osoborve plzetwarzane będą na podstawię alt.6 ust. 1 lit, c RoDo W celu
rłlpcłnienia obolł,iązku prawnego ciążącego na administratoźe $}nikającego z przepisórv

ustarvy z dt,ia 8 września 2006l. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

6) Posiadają Pństrł,o prarł,o dostępu do treści swoich danych oraz ich sprosto$ania,

7) W przypadku §Ystępowania z żądanien realizacji prawa dostępu na podstawie art, 15

RODO, zgodnie z przepisami uslaw1, z dnia 8 września 2006r. o PŃstwowym
Ratownictwię Medyczrrym, mają PŃstwo obowiązek podania informacji

o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, W tym daty i miejsca zdarzenia

oIaZ numelu telefonu, Z którego zostało rłykonane połączenie dotyczącę powiadomienla

o zdarzeniu:

8) Nie przetwarzany Państwa danych w sposób zautomat,vzo\łany. \, tym w formie
profilołania. Nie przekazujeny Pań§t\ła danych do pŃst\ł, trzecich lub organizacji

międzynarodowych;

9) Pństwa danę osobowe będą przecholłlnvane przez okres wynikający z przepisów:

a) ustawy z dnia 8 września 2006r. o Pńshvorvym ratownict$,ie Medycznym,
b) ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rżeczniku Pra$,Pacjenta,
c) ustawy z dnja 26 czerwca 1974r. Kodek pncy,
d) rrstałJ z dnia 10 stycznia 2018r, o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem

okiesu przechow}.wania akt pracowt,iiczych oraz ich elektronizacją , rv zakresie danych

użJtkorrłrików SWD PRM;

10) Mają Państ\ło pm§,o $niesięnia skargi do organu nadzorczego, tj. do Plezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobolłych (na adres: ul. Starvki 2, 00-193 Warszawa,), Mogą to
Państ\ro zrobić, ieśli uznają, że przet$,arzam,v dane osobov,e z naluszęniem pęępisów
plawa;

1 1) Podanie Państwa clarrych osobowl,ch i iclr przetrł,arzanie w
skutecznęi Iealizacii zadań wJnikających ż ustałJ
o Palistwo$,ym Ratownictwie Medyczn}m.

SWD PR\4 jest niezbędne do
z dnia 8 lrzęśnia 2006r, rl
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